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 الفيروزآبادي، والقاموس المحيط
 1قمر شعبان الندوي/ د 

 ملخص البحث

برجاالت أكفاء عُنوا بالتأليف املعجمي عناية خملصة لقد حظيت اللغة العربية ] 
وجادة يف خمتلف عصورها، حىت خرجت معاجم وقواميس لغوية عربية ضخمة موحدة 
ومزدوجة ومثلثة، قلما جند هذه الكمية اهلائلة مع نوعيتها املشاد هبا يف اللغات األخرى، 

اللغة البن دريد، ومرورا بتاج  انطالقا من كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، ومجهرة
اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد اجلوهري، وأساس البالغة للزخمشري حىت املعاجم 

 .العربية اليت يتم تأليفها على الرتتيب األلفبائي املنطوق
جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي فله اسم مجيل يف " القاموس احمليط"وأما  

العربية، رغم أنه مل يبدع منهجا مبتكرا يف املعجمية العربية، ولكنه بفضل خضم املعاجم 
استفادته من املعاجم السابقة احتفظ بأنواع منوعة من املفردات العربية يف شىت اجملاالت 

الباعث األصيل على ظهور معجم عريب و العلمية واألدبية واللغوية، مث هذا القاموس ه
جم اللغوية العربية الذي صدر أخريا يف أربعني جملدا ضخما بعد عمالق بات اليوم أكرب املعا

تاج العروس من جواهر و التحقيق واملراجعة ما قام به عدد كبري من احملققني واللغويني، أال وه
القاموس، ملرتضى الزبيدي، وماعدا التاج مثة عمل معجمي آخر للزبيدي يدور حول 

قيمته اللغوية  إال أنشهرة مثل تاج العروس، أو نة ، وإنه إن مل حيتل مكا"القاموس احمليط"
التكملة : "التقل عن كثري من املعاجم اللغوية العربية عند الباحثني املدققني اللغويني، وذلك

 ".والذيل والصلة ملا فات صاحب القاموس من اللغة
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ي، والعالمة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي من مواليد القرن الثامن اهلجر 
القرن الرابع عشر امليالدي قضى حياة حافلة بالعلم واإلنتاج والتأليف، وخلف آثارا فياضة 

التفسري، واحلديث، والفقه، واألدب، واللغة، والشرح، والرتاجم، : ذات قيمة ونفع يف
 . والتاريخ

على ترتيب آخر الكلمة، متبعا منهج اجلوهري يف معجمه " القاموس احمليط"أُلف 
الباب والفصل، يرتتب الباب على : ، الذي يعتمد على أساسني"غة وصحاح العربيةتاج الل"

لقد حاول . يرتتب على أول الكلمة اجملردةو آخر الكلمة اجملردة من الزوائد، وأما الفصل فه
الباحث يف هذه الدراسة معاجلة حياة الفريوزآبادي مع إضاءة اجملاالت اليت أسهم فيها، 

: ، وانقسمت الدراسة إىل مبحثني"القاموس احمليط:"عن معجمه  إضافة إىل حديث مسهب
املبحث األول يف حياة الفريوزآبادي وإجنازاته العلمية، واألدبية، واللغوية، واملبحث الثاين يف 

 ".[القاموس احمليط"معجمه 
 

 المبحث األول
 ترجمة الفيروزآبادي

 :اسمه ونسبه
 .حممد :امسه
 .جمد الدين  :لقبه

اخلزرجي قصة هذا اللقب أن الفريوزآبادي ألف كتابا يف ثالثة حكى 
يف " اإلسعاد باإلصعاد إىل درجة االجتهاد: "جملدات ضخمة باسم

الفقه، وقد محل الكتاب إىل القصر امللكي على رؤوس ثالثة رجال،  
بكل أهبة يف موكب عظيم من العلماء، والفقهاء، والقضاة، وتصفح 
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باملؤلف، وأعطاه ثالثة آالف دينار فخريا، ولقبه  السلطان أوراقه تكرميا
   1.لتفوقه العلمي" جمد الدين"بــ

 .طاهرو أب  :كنيته
 :الصادر من دار اجليل، بريوت" القاموس احمليط: "نسبه كما ورد يف  :نسبه

ابن إبراهيم ابن  وطاهر حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم أو أبو ه"
حممود بن إدريس ابن أو يعقوب بن عمر بن أيب بكر أمحد بن حممد 

فضل اهلل بن الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي، 
 ".-رضي اهلل تعاىل عنه-يرفع نسبه إىل أيب بكر الصديقو 

  : ميالده
 /هـ759انبلج صبح حياة الفريوزآبادي ببلدة كارزين يف فارس يف ربيع الثاين عام            

، وقد أخطأ كثري من اهلنود يف مسقط رأسه وأصله، أنه من اهلند يف مدينة 2م6459فرباير 
 . فريوزآباد غرب والية أترا براديش، واليوجد هلذا الكالم سند يدعمه ويربهن على هنديته

 :ونبو هنشأته 
نشأ الفريوزآبادي منذ طفولته ذكيا فطنا عاقال ذا جنابة وبصرية ونبوغ، حفظ  

يف السابع من عمره، وبرع يف اخلط وصنوفه املتنوعة يف سنه الباكرة، و القرآن الكرمي، وه
فأعجب والده بذكائه املرهف، وذاكرته القوية، وبراعته النادرة، فبعثه إىل نوابغ العلم، 

دينة شرياز، حيث تلقى الفريوزآبادي من قوام عبد اهلل بن حممود بن النجم، واألدب يف م
وأخذ احلديث من صحيح البخاري، وسنن الرتمذي عن الشيخ مشس أيب عبد اهلل حممد بن 

، لقد تضلع منها، "اللغة"يوسف األنصاري الزرندي املدين، ولكنه ركز معظم جهوده يف 
 .اللغة مشسا منرية، وعلى مسرح التاريخ إماما لغويا نابغاوفاق أقرانه فيها، وملع على مساء 

 : رحالته
                                                             

 .أنظر مقدمة القاموس - 1
 7: القاموس احمليط، بريوت سنة الطباعة غريمذكورة، ص - 2
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مل تنطفئ مجرة اشتياقه إىل العلم وشغفه الزائد به، فضرب مشارق األرض 
ومغارهبا، وامتطى ظهور الصحارى، والفيايف، قاصدا إىل بالد بعيدة، حىت وصل إىل العراق، 

علي الديواين القراءات العشر، فنبغ فيها، مث وأقام هبا يف واسط، وقرأ على شهاب أمحد بن 
توجه إىل بغداد، وتتلمذ على قاضي بغداد، ومدرس املدرسة النظامية الشيخ عبد اهلل 

 .بكتاش وغريه 
مهما بلغ الفريوزآبادي إىل كمال علمه وأدبه، أخذ يزداد توقانه إىل العلم، وهنمه 

م، 6423/  هـ722ارحتل إىل دمشق عام إىل التعمق، والتدقيق يف اللغة، وجالئلها، فقد 
 :وانتهل من أكثر من مائة شيخ، ومن أشهرهم

 .التقي السبكي -6
 .ابن اخلباز -2
 .ابن القيم -1
 .أمحد بن عبد الرمحن مرداوي -0
 .أمحد بن مظفر النابلسي -0

مث سافر الفريوزآبادي إىل بعلبك، ومحاة، وحلب، وبيت املقدس، وانتفع بالشيخ  
ندي، وكما استفاد من الفريوزآبادي عدد هائل من الطلبة العالئي، والتقي القلقش

 .والدارسني، وعلى رأسهم الصالح الصفدي 
دو خ الفريوزآبادي مناطق غزة، والرملة، واقتطف من علمائها، مث خرج إىل القاهرة، 

 :حيث استفاد من الفريوزآبادي كبار علمائها، من أمثال
 .هباء بن عقيل  -6
 .ابن هشام -2
 .مجال األسنوي -1

مث غادر القاهرة إىل بالد الروم، ومنها إىل اهلند، مث إىل مكة املكرمة، فحج وزار، 
، حيث استفاد من ضياء خليل املالكي، وقد استقبله 1وتوجه إىل اليمن، وتوطن مبدينة زبيد

                                                             
 . هذه املدينة التزال على قمة العلم واألدب منذ زمن عريق يف القدم - 1
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ملك اليمن أشرف إمساعيل برحابة صدر، وأنزله بكل حمبة وحبور، وبالغ يف إكرامه، وأنفق 
 .الدنانري تكرميا بتفوقه العلمي، وكماله الزايد، وواله منصب قضاء اليمنعليه آالف 
لقد عزم الفريوزآبادي على التوطن هبا، وفتح باب التدريس فيها، وظل يدر بألبان  

العلم، واألدب، واللغة على الطالب الواردين من أقطار بعيدة عربية، وغري عربية، وارتوى 
 من الطالب، وظل على ذلك أكثر من عشرين سنة، إىل أن من ينابيع علمه الفياضة الكثري

طوى اهلل تعاىل حياته، وأثناء ذلك زار مكة املكرمة، واملدينة املنورة مثىن وثلث وربع، 
 .  وتشرف حبج بيت اهلل احلرام

 :تالميذه
بنفسه من كبار و جعل جنم الفريوزآبادي يتألق يف أفق العلم منذ صباه، انتهل ه

كما انتهل منه عباقرة زمانه من احملدثني، واملؤرخني، واألدباء، لقد تتلمذ علماء عصره،  
 :عليه

ابن حجر العسقالين احملدث وشارح احلديث الكبري، الذي ألف فتح الباري  -6
 .يف شرح صحيح البخاري، وكتبا كثرية يف شىت املواضيع 

 .الصالح الصفدي -2
 .ابن عقيل -1
 .اجلمال األسنوي -0
 . ابن هشام -0
 :             منزلته

كفى بالفريوزآبادي شرفا  ومنزلة  أن تيسرت له االستفادة من كبار علماء عصره،  
وكما استفاد منه كبار عصره، أمثال العلماء الذين تأنف ذكرهم اآلن، مث أقبل عليه امللوك، 
والسالطني، واألمراء، وتتلمذوا عليه، لقد استفاد من دروسه السلطان أشرف، ومسع منه 

 1.ديث، مث هذا السلطان تزوج بابنتهاحل
                                                                                                                                                

  
 .66: م، ص5117من طباعة دارالكتب العلمية بريوت " العروستاج "مقدمة  - 1
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وقد أفاد اخلزرجي بأن الفريوزآبادي كان شيخ عصره يف احلديث، والنحو، واللغة، 
يف عصره، يف  كان الفريوزآبادي عدمي النظري"-على حد قول الكرماين-والتاريخ، والفقه، و

 : 1-حبد تعبري ابن حجر-، و"املنظوم، واملنثور بالعربية، والفارسية
الفريوزآبادي حيثما حل، وسار أكرمه ملوكه أبلغ إكرام، فقد بالغ يف تكرميه شاه "

شجاع من تربيز، والسلطان أشرف يف مصر، والسلطان أشرف ملك اليمن، وابن 
عثمان وايل الرتكيا، وأمحد بن أويس صاحب بغداد، وكان قوي الذاكرة حيفظ 

 ".مائيت سطر قبيل نومه كل ليلة 
ة يف دنيا العلم، واألدب على مر العصور، واألزمان تأليفه هذا ومما زاده منزل 

 :القاموس الذي النظري له بعد،  يقول علي الطنطاوي مشيدا بالقاموس
أشهر كتاب عريب لقلت أنه القاموس للفريوزآبادي، فقد بلغ من و سئلت ما هو ل"

، وإىل شهرته أنه مسي كل معجم قاموسا، مع أن القاموس اسم هلذا الكتاب وحده
جنب القاموس يف كل خزانة كتاب شرح القاموس، الكتاب اجلليل الذي يزيد يف 

  2."إحاطته ومشوله على املعجم العظيم لسان العرب
 :وفاته

-ظل الفريوزآبادي خيدم العلم، واللغة حىت التسعني من عمره، إىل أن جاءته دعوة ربه، فلىب
م بزبيد، يف اليمن، ودفن 6363ديسمرب  62/ هـ867شوال  4دعوته يف -رمحه اهلل تعاىل

 .3إمساعيل اجلربيت هبا جبوار قرب الشيخ 
 :مؤلفاته
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خاض الفريوزآبادي يف العديد من اجملاالت العلمية واألدبية، فنجد مؤلفاته يف  
التفسري، واحلديث، والفقه، واألدب، واللغة، والشرح، والرتاجم، والتاريخ، وكلها ذات قيمة 

يف األسلوب، وفريدة يف االبتكار، إال أنه اشتهر يف أوساط العلم، واألدب  عظيمة، ونادرة 
خري دليل على إبداعيته النادرة، وعبقريته الفذة و كمعجمي، ولغوي عمالق لقاموسه الذي ه

يف التأليف املعجمي، سيأيت احلديث عن هذا املعجم يف الفصل القادم، وهنا أسرد فقط 
 :املواضيع، واحلقولأمساء مؤلفاته األخرى بتحديد 

 :في التفسير
 . بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز .6
 .تفسري فاحتة الكتاب .2
 .حاصل كورة اخلالص يف فضائل سورة اإلخالص .1
 .تنوير املقياس يف تفسري ابن عباس .0
 .بغية الرشاف من خطبة الكشاف .0
 .تيسري فاحتة اإلياب يف تفسري فاحتة الكتاب .1
 .مقاصد القرآن العظيمالدر النظيم إىل  .1
 .قطبة اخلشاف يف حل خطبة الكشاف .9

 :في الحديث
 .شوارق األسرار العلية يف شرح مشارق األنوار النبوية .6
 .منح الباري بالسيل الفسيح اجلاري يف شرح صحيح البخاري .2
 .تسهيل طريق الوصول إىل األحاديث الزائدة على جامع األصول .1
 .األحاديث الضعيفة .0
 .األحاديث العوايلالدر الغايل يف  .0
 . الصالت والبشر يف الصالة على خري البشر .1
 .التجاريح يف فوائد متعلقة بأحاديث املصابيح .1
 .سفر السعادة .9
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 .هتييج الغرام إىل البلد احلرام .9
 .فضل الدرة من اخلرزة يف فضل السالمة على اخلبزة .60
 .-صلى اهلل عليه وسلم-منية السول يف دعوات الرسول .66
 .-صلى اهلل عليه وسلم-يف مولد خري الربيةالنفحة العنربية  .62
 .الوصول واملىن يف فضل مىن .61

 :في الفقه
 .عدة احلكام يف شرح عمدة األحكام .6
 .اإلسعاد باإلصعاد إىل درجة االجتها .2
 .أمساء النكاح .1
 .إشارة احلجون إىل زيارة احلجون .0
 .افتضاض السهاد يف افرتاض اجلهاد .0
 .األلطاف اخلفية يف أشراف احلنفية .1
 .تثبيت األسل يف تفضيل العسل .1
 .ترفيق األسل يف تصفيق العسل .9
 .تعيني الغرفات للمعني على عني عرفات .9

 .املتفق وضعا واملختلف صنعا .60
 :في اللغة واألدب

 .أمساء السراح يف أمساء النكاح -6
 .شرح قصيدة بانت سعاد يف جملدين -5
 .الروض املسلوف فيما له امسان إىل ألوف -4
 . غرر املثلثةالدرر املبث ثة يف ال -3
 .املثلث الكبري يف مخسة جملدات -2
 .مقصود ذوي األلباب يف علم اإلعراب -1
 .اجلليس األنيس يف أمساء اخلندريس -7
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 .أنواء الغيث يف أمساء الليث -8
وشِّني يف التعبري بالسني والشني -9

ُ
 .حتبري امل

 .أمساء الغادة يف أمساء العادة -61
 .بالغ التلقني يف غرائب اللعني -66
 .فيمن يسمى من املالئكة والناس إمساعيلحتفة القماعيل  -65
 .الالمع املعلم العجاب واجلامع بني احملكم والعباب وزيادات إمالئها الوطاب -64
 (شرح قصيدة الربدة)نزهة الطالبني وحتفة الراغبني  -63
 .زاد املعاد يف وزن بانت سعاد -62
 .ُنب الظرائف يف النكت الشرائف -61
 .القاموس احمليط -67

 
   :في التراجم والتاريخ

 .روضة الناظر يف ترمجة الشيخ عبد القادر .66
 .املرقاة الوفية يف طبقات احلنفية .62
 .املرقاة األرفعية يف طبقات الشافعية .61
 .البلغة يف تراجم أئمة النحاة واللغة .60
 .نزهة األذهان يف تاريخ أصبهان .60
 .االغتباط مبعاجلة ابن اخلباط .61
 .الفضل الويف يف العدل األشريف .61
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 المبحث الثاني

                                                             
 .م5117مقدمة اجلزء األول لتاج العروس، طبع دارالكتب العلمية عام : أنظر أمساء مؤلفاته يف  - 1
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 دراسة وتحليل: القاموس المحيط

 :التمهيد

القاموس : "هبذا االسم، ولكن وردت له أمساء غريه، منها" القاموس احمليط"اشتهر
القاموس احمليط والقابوس : "، وكما قال صاحب كشف الظنون"احمليط والقابوس الوسيط

، "فيما ذهب من لغة العرب مشاطيط"و 1"مشاطيطالوسيط اجلامع ملا ذهب من كالم العرب 
القاموس "ولكن حمققه ومصححه العالمة نصر اهلوريين لقد رفض هذه األمساء كلها إال 

موجودة يف آخر النسخة اليت " القاموس احمليط والقابوس الوسيط: "تسمية احمليط، ولكن
 2.طبعت يف أربعة جملدات
 :خلفية تأليف الكتاب

جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي يف القرن التاسع  ألف هذا القاموس
جملسا، قام  665القرن اخلامس عشر امليالدي، قرئ الكتاب أمام الفريوزآبادي يف / اهلجري

 بكر بن يوسف عثمان املقرئ احلمريي، ومت إمالؤه عصر يوم السبتو بنسخه تلميذه أب
الفريوزآبادي على جبل الصفا، مبكة ، يف منزل 3م6366 نوفمرب 1 /هـ863رجب /51

 ، مث نقله من خط الناسخ الشيخ حممد حممود بن التالميد الرتكزي غرة ذي القعدة4املكرمة
م، والنسخة اليت نقل منها الرتكزي كتبت للسلطان صالح 6889ويوني 59/ هـ6411

ت يف أول كانو ، "النسخة الصالحية الرسولية"الدين بن رسول سلطان اليمن، فهي مسيت بـ
 :صفحتها العبارة التالية

                                                             
كشف الظنون  عن أسامي الكتب والفنون، دارإحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان،  سنة : خليفة حاجي- 1

  684:الطباعة غري مذكورو، اجمللد الثاين، ص
 .أنظر آخر اجلزء الرابع من القاموس، طبع بريوت - 2
للجميع يف بريوت، سنة  وجدت هذه املعلومات يف آخر اجلزء الرابع من هذا القاموس الذي طبع يف دارالعلم - 3

 .الطباعة غريموجودة
كان الفريوزآبادي توطن يف زبيد باليمن، ولكنه زمن إمتام هذا القاموس كان يقيم يف مكة املكرمة على جبل   - 4

 . الصفا، كما ذكر ذلك بنفسه يف آخر اجلزء الرابع
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تأليف القاضي جمد الدين " كتاب القاموس احمليط والقابوس الوسيط يف اللغة"
نفعنا اهلل به، برسم اخلزانة السلطانية امللكية " حممد بن يعقوب الفريوزآبادي

 ".        الناصرية الصالحية الرسولية عمرها اهلل آمني
ما صححه، وحققه العالمة نصر اهلوريين على و ن هوالكتاب الذي بني أيدينا اآل

، كما راجع لذلك إىل شرح القرايف، وشرح الزبيدي، مث طبع الكتاب 1أساس نسخة الرتكزي
م، باملطبعة احلسينية يف أربعة جملدات، وتكرر طبعه يف 6965/هـ6441يف مصر عام 

م، 6925وماي 55 /هـ6476 شعبان 58مطبعة مصطفى احلليب، مبصر يف يوم اخلميس 
مث صدرت له طبعات مثىن، وثلث، وربع من دار اجليل، بريوت، ودار العلم للجميع، 

 .بريوت، ومن البلدان العربية األخرى 
 :    محتويات القاموس

كان القاموس بادئ ذي بدء طبع يف أربعة جملدات، بتحقيق، وتصحيح، واعتناء  
، وبريوت وغري ذلك، مث انضمت هذه العالمة نصر اهلوريين، وصدرت له طبعات من مصر

اجمللدات األربعة إىل جملد واحد، فأنا أوال أتناول هذه اجمللدات األربعة مث أحتدث عن 
 .النسخة اليت طبعت يف جملد واحد

يتكون اجلزء األول من حتقيق اهلوريين ببيان مصطلحات القاموس وشرح غموضها،  
وزآبادي، مث تعقبها املقاصد السبعة اليت على وحل معضالهتا، مث يليه ترمجة املؤلف الفري 

أساسها ألف الفريوزآبادي هذا القاموس، لقد صرح الفريوزآبادي بسبب تأليف هذا 
 :املعجم

جدير بذلك، غري أنه فاته و ملا رأيت إقبال الناس على صحاح اجلوهري، وه"
برتك املعاين الغريبة النادرة، أردت أن أو أكثر، إما بإمهال املادة،  ونصف اللغة أ

يظهر للناظر بادئ بدء فضل كتايب هذا عليه، فكتبت باحلمرة املادة املهملة لديه، 

                                                             
ذكرالقاموس احمليط أن هذه النسخة وردت يف مقدمة تاج العروس اجلزء األول خالل ترمجة الفريوزآبادي و  - 1

 .ش من كتبه اخلاصة59حمفوظة بالكتبخانة اخلديوية يف مصر برقم 
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ويف سائر الرتاكيب تتضح املزية بالتوجه إليه، ومل أذكر ذلك إشاعة للمفاخر بل 
 :إذاعة لقول الشاعر

 كم تـرك األول لآلخـر
 :واستطرد قائال

إذا تأملت صنيعي هذا، وجدته مشتمال على فرائد أثرية، وفوائد كثرية، من حسن "
 االختصار، وتقريب العبارة، وهتذيب 

  1".الكالم، وإيراد املعاين الكثرية يف األلفاظ اليسرية
وبعد ذلك تأيت مقدمة املؤلف، اليت بني  فيها أسلوب التأليف، وأسسه، فقد 

" تاج اللغة وصحاح العربية"وسه هذا على منط وأساسيتضح من كالمه أنه دو ن قام
العباب الزاخر "البن منظور، و" لسان العرب:"إلمساعيل بن محاد اجلوهري، وكما انتهل من

البن سيده، وغريها من املعاجم " احملكم واحمليط األعظم"للصغاين، و" واللباب الفاخر
 . العربية األخرى

، "األباءة: "باب اهلمزة، وفصل اهلمزة مبادةوبعد هذا التمهيد، بدأ الكتاب من 
 .ومشتقاهتا" جري: "وينتهي اجلزء األول على باب الراء، فصل اجليم على املادة

ومشتقاهتا، وينتهي يف " حرب: "ويبدأ اجلزء الثاين من باب الراء، فصل احلاء، مبادة 
 . ومشتقاهتا"يقظ: "باب الظاء، فصل الياء على املادة

كزبري، وخامتته على " أثيع: "زء الثالث باب العني، فصل اهلمزة، مادةويف فاحتة اجل
 ".شهمل"و" شهل: "باب الالم، فصل الشني على املادة

البعري كــكرم " صؤل: "واجلزء الرابع مبدوء من باب الالم، فصل الصاد من مادة 
أنواع الياءات ، وينتهي على باب األلف اللينة، فصل الياء، على ذكر "واثب الناسَ : صآلة

 .      املختلفة

                                                             
 .أنظر مقدمة املؤلف يف القاموس - 1
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وقد ألف هذا املعجم على أساس احلرف األخري للكلمة، فالباب رتب على 
احلرف األخري، والفصل على احلرف األول للكلمة بعد جتريدها من الزوائد، على الرتتيب 

يأيت يف باب الباء، وفصل " ضرب: "مثال.( أ، ب، ت،ث، اخل: )األلفبائي حلروف املعجم
 .      د، واستنصر يأيت يف باب الراء، وفصل الصاد، وهلم جراالضا

صدرت له طبعات من دور و وهذه اجمللدات األربعة قد مُجعت يف جملد واحد،  
النشر املختلفة بتحقيق العديد من احملققني، واملصححني، واملعتنيني، مع إضافات 

يف " طباعة والنشر والتوزيعدار الفكر لل: "بني أيدينا نسخة صدرت منو وتعديالت الزمة، 
بريوت، قام بضبطها، وتوثيقها يوسف الشيخ حممد البقاعي، لقد تناول يف هذا الطبع مبا 

  :املذكور أدناهو ه
أصوات يعرب هبا اإلنسان عن :"كتب مقدمة ضافية يف التعريف باللغة، فأفاد بأن اللغة  -

، بكلمات خمتلفة "اخلصائص" :حد اللغة الذي جاء به ابن جين يف كتابهو ، وهذا ه"ذاته
 .1"أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم": وهي

اللغة العربية : "مث حتدث البقاعي عن اللغة العربية وأمهيتها، وتفوقها على اللغات، إذ قال -
 ".سيدة اللغات

يرجع إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي، يف  و مث جاء بنبذة عن تاريخ املعجمية العربية، إذ ه-
 ".العني"كتاب 

وذكر بنوع من اإلجياز بعض مزايا هذا الطبع، الذي قامت به دار الفكر من الضبط،  -
 . والتوثيق، والتنضيد الطباعي

 :أبواب القاموس والسقطات في فصولها
بابا، حسب حروف املعجم، على الرتتيب األلفبائي، والباب  58يشمل القاموس  

فصال بعدد حروف املعجم،  58باب يتضمن يقوم على أساس احلرف األخري، وكل 

                                                             
، تاريخ ومكان الصدور غريموجودين، 5:اخلصائص، حتقيق حممد علي النجار، ط: أبوالفتح عثمان بن جين - 1
 . 644: ، ص5:ج
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والفصل يبتدئ على احلرف األول للكلمة بعد جتريدها من الزوائد كما سلف ذكره، وباب 
 . أما الواؤ، والياء فكلتامها يف باب واحد . اهلاء مقدم على باب الواؤ

وأما يف الفصول ففصل الواؤ مقدم على فصل اهلاء، وفصل الياء، وفصل الياء 
 .من فصل الواؤ، وفصل الياء يف األخري  منفصل

حرفا، فكان من الالزم أن حيوي كل باب  58فإذا كان تعداد حروف املعجم 
سقطات بعض الفصول يف العديد من األبواب، " القاموس"فصال، ولكن جند يف  58

 :وذلك ألسباب، أوال أشري إىل هذه السقطات مث أحتدث عن أسباهبا
سقطت فصول الذال والسني والظاء، يعين ال جند جند يف باب الثاء قد  -6

 .الظاءأو السني و يف هذا القاموس كلمات آخرها الثاء وأوهلا الذال أ
فصول اخلاء والظاء والعني : يف باب احلاء جند مخس سقطات، وهي -2

والغني واهلاء، يعين التتواجد فيه كلمات آخرها احلاء وأوهلا اخلاء والظاء 
 .والعني والغني واهلاء

يف باب اخلاء سقطتان، فصل احلاء وفصل الغني، يعين التوجد فيه   -1
 .كلمات آخرها اخلاء وأوهلا احلاء والغني

يف باب الدال سقط فصل الظاء، يعين التوجد يف هذا القاموس كلمات  -0
 .آخرها الدال وأوهلا الظاء

يف باب الذال أربع سقطات، سقطت فصول الثاء والضاد والظاء والياء،  -0
لك التوجد فيه كلمات آخرها الذال وأوهلا الثاء والضاد والظاء معىن ذ

 .والياء
الثاء والصاد والظاء والياء، :يف باب الزاي أربع سقطات وهي، فصول -1

 .يعين التوجد فيه كلمات آخرها الزاي وأوهلا الثاء أوالصاد أوالظاء أوالياء
ء، الثاء والزاي والظا: ويف باب السني ثالث سقطات، وهي، فصول -1

 .الظاءو الزاي أو الثاء أ: يعين التوجد فيه كلمات آخرها السني وأوهلا
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فصول السني والصاد والضاد، : يف باب الشني ثالث سقطات، وهي -9
 .الضاد الصاد أوأو يعين التوجد كلمات آخرها الشني وأوهلا السني 

الثاء والذال والزاي : يف باب الصاد سبع سقطات، سقطت فيه فصول -9
والضاد والطاء والظاء، يعين التوجد فيه كلمات آخرها الصاد والسني 

 .والظاء الطاء أ الضاد أو السني أو الزاي أو الذال أوو الثاء أ: وأوهلا
الثاء والذال والزاي والسني والصاد : ويف باب الضاد سقطت فصول -60

الثاء : والطاء والظاء، يعين ال توجد فيه كلمات آخرها الضاد وأوهلا
 .الزاي والسني والصاد والطاء والظاءوالذال و 

يف باب الطاء سقط فصل التاء، يعين التوجد فيه كلمات آخرها الطاء  -66
 .وأوهلا التاء

ويف باب الظاء عشر سقطات، وهي فصول التاء والثاء والذال والزاي  -62
والسني والصاد والضاد والطاء والظاء واهلاء، يعين التوجد فيه كلمات 

التاء والثاء والذال والزاي والسني والصاد والضاد  :آخرها الظاء وأوهلا
 . والطاء والظاء واهلاء

ويف باب العني سقط فصل احلاء وفصل الغني، يعين التوجد فيه كلمات  -61
 .آخرها العني وأوهلا احلاء أوالغني

احلاء واخلاء والعني والقاف والياء، يعين : ويف باب الغني سقطت فصول -60
احلاء أواخلاء أوالعني أوالقاف : الغني وأوهلاالتوجد فيه كلمات آخرها 

 .أوالياء
ويف باب الفاء سقط فصل امليم، يعين التوجد كلمات آخرها الفاء وأوهلا  -60

 .امليم
يف باب القاف سقط فصل الظاء، وفصل الكاف، يعين التوجد فيه   -61

 .الكافو كلمات آخرها القاف وأوهلا الظاء أ

(c) www.nidaulhind.com



 دراسات عربیۃ                                                                                                                     

 

   152          Arabic Studies 
 

، يعين التوجد فيه كلمات ويف باب الكاف سقط فصل الظاء والقاف -61
 .القاف آخرها الكاف وأوهلا الظاء أو

اخلاء والظاء والغني، يعين التوجد فيه  : ويف باب اهلاء سقطت فصول -69
 .اخلاء والظاء والغني: كلمات آخرها اهلاء وأوهلا

أم هي من املبادئ األساسية " القاموس احمليط: "فهل هذه السقطات من مناقص 
بابا، فبعضها من نقص القاموس أنه عجز  68قد سقطت احلروف يف : لللغة العربية، فأقو 

عن مجع املفردات العربية بأمجعها يف هذا القاموس، رغم توافرها يف اللغة العربية، وتواجدها 
هناك حروف يستحيل اجتماعها يف كلمة واحدة الحتاد : والثاين. يف معاجم عربية أخرى

التوجد يف العربية كلمات آخرها الثاء، وأوهلا الذال : ثالالقرتابه، على سبيل املأو املخرج، 
طرف و الظاء، وهذا من الواضح أن خمرج الثاء، والذال، والظاء، واحد، وه والسني أ وأ

 عها يف كلمة واحدة، وقس على ذلك اللسان مع طرف الثنايا العليا، فلذلك يستحيل اجتما
 :نموذج شرح القاموس واالنتقاد عليه

احمليط حقا استفاد من معاجم عربية كثرية من أمثال لسان العرب، البن  القاموس 
منظور، وتاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، ومجهرة اللغة، البن دريد، والعني، للخليل،  

واللباب الفاخر، للصغاين، وغريها  واحملكم واحمليط األعظم، البن سيده،  والعباب الزاخر
حه اكتفى باإلجياز، ومن أجل أجل هذا اإلجياز رمبا اليقتنع قارئه، من املعاجم، ولكنه يف شر 

ولعل هذا النقص أجرب مرتضى الزبيدي على إجناز معجمني كبريين يف شرحه، وتكميل 
 .مافاته من اللغة

على هذا وذاك، نورد هنا منوذجا لشرح القاموس بعض املفردات العربية مع ذكر 
 :يقول "ر ق د: "ةالنقص الذي يتبلور فيه، فهذه ماد

وقوم . الرُّقاد خاص بالليل والنوم، كالرُّقاد والرُّقود، بضمهما، أ: الر قد[ ر ق د"]
رِقد، بالضم. َيرُقد كثريا  : ورجل َيرقُود. رُقود ورُق د

ُ
دواء يُرِقد شاربَه، والبَـنيِّ من : وامل
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: والر َقدان، حمر كة. أقام به: املكانَ و أنامه، : وأرقده. املضجع: وكَمسِكن. الطريق
    1."اإلسراع: واإلرِقداد. الط فر نشاطا  

 :االنتقاد على هذا الشرح
ليست املفردات مرتبة ترتيبا معجميا معينا، كان من الالزم أن خيتار منطا واحدا يف  :  أوال

الفعل اجملرد الثالثي، مث الرباعي، مث اخلماسي، مث : تنظيم الكلمات، أوال
د ذلك، االسم، ومجوعه، وذكوره، وإناثه، ولكن الجند أي ترتيب، السداسي، وبع

 .يف وضع الكلمات، حينا يـأيت الفعل أوال، وحينا يتأخر عن االسم
اليهتم بذكر أبواب األفعال، فاليبني األفعال من شىت أبواهبا، ومجيع مشتقاهتا بدقة  :ثانيا

 .واستيعاب
مقنع إىل حد كبري، ألنه اليذكر املعاين املختلفة غري و وأما بالنسبة إىل الشرح فه : ثالثا

اليت تتغري بتغري الباب، مث اليهتم باستخدام املفردات يف اجلمل لتوضيح املدلول، 
 .ألن مفهوم كثري من املفردات اليتضح متاما بكلمة بديلة أخرى يف أغلب األحيان

األجناس غري وكذلك مل يعنت صاحب القاموس جبلب الصور الالزمة لبعض  :رابعا
املألوفة عند العامة، لكي يفيد بتفهيم كنه الشيء على وجه مقنع بعد املراجعة 

 .    إليه
 :"القاموس المحيط"خصائص 

 :ميتاز قاموس الفريوزآبادي خبصائص عديدة ومن أمهها
 من شرحا، وتفسريا لستني ألف كلمةيتضو أن القاموس عصارة ألفي معجم، وه  :أوال

 .ألنه احمليط الفياض الزاخر للكلمات" القاموس احمليط"تقريبا، فسمي بـ
  2.وقد اعتىن املؤلف باإلجياز يف شرح الكلمات :ثانيا

                                                             
 .رقد: فصل الراء مادة  باب الدال: أنظر - 1
 

 .وهبذا اإلجياز رمبا اليشبع اإلنسان يف فهم كثري من املفردات يف هذا املعجم - 2
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ألف على و اعتىن بضبط الكلمات أشد اعتناء، وذلك من أهم ميزات القاموس،  : ثالثا
: طريقة تتعني هبا حركة كل مادة وردت فيه، فاملؤلف ضبط الكلمة باللفظ، والوزن

: مث نص على ذلك( اَ، ا ، اُ، ِا،) الكلمة بعالمات احلركات الثالث  فضبط
، وحاول بيان مدلول الكلمات استدالال بالقرآن، (بالكسر، والضم، والفتح)

 .واحلديث أحيانا
 .وقد وردت فيه أمساء األعالم واملدن والبالد واملناطق مع ضبط صحيح :رابعا

األشجار، والنبات مع ذكر فوائدها الطبية، كما وردت ومن أهم ميزاته أنه عاجل  :خامسا
 .فيه أمساء كثري األمراض، والسيوف، واحليوانات الوحشية، واحلروب

 :   رموز القاموس
 :اليت استخدمها صاحب القاموس خالل النص هي الرموز 
 .معروف : م 
 .موضع : ع 
 .قرية : ة 

 .بلد : د
 .اجلمع : ج 
 .مجع اجلمع : جج 

 .مجع مجع اجلمع: ججج
 :وقد نظم املؤلف هذه الرموز اخلمسة يف بيت

 فميم ملعروف وعني ملوضع  وما فيه من رمز فخمسة أحرف
 2وللبلد الدال اليت أمهلت فع  لقرة  1وجيم جلمع مث هـاء

 :البحث عن كلمة في القاموس

                                                             
 .وهي التاء املدورة - 1
 .52: م، ص6999القاموس احمليط، طبع دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت، : أنظر - 2
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 .استخرج إىل خرج: جتريد الكلمة من الزوائد وردها إىل األصل، مثال -
 ".قوم"إىل " قام"و" أخو"يرد إىل " أخ: "الكلمة إىل وضعها األول مثالرد  -
البحث عن الكلمة حسب الرتتيب األلفبائي يف باب احلرف األخري، ويف فصل - 

يف باب الدال  "رد  "يف باب الباء، ويف فصل الكاف، و" كتب: "احلرف األول، مثال
 .ويف فصل الراء، وهلم جرا

 :طريقة الكشف عن الكلمة يف قاموسهوقد نظم الفريوزآبادي  
 فآخرها للباب والبدء للفصل إذا رمت يف القاموس كشفا للفظة

 مزيدا ولكن اعتبارك باألصل  والتعترب يف بدئها وأخريها  
 :دراسات حول القاموس

أما الدراسات اليت أجريت حول القاموس احمليط شرحا، ونقدا، واستدراكا، 
 :فهي كما يلي وتلخيصا، واختصارا، وحتشية

 ن اصطالح صاحب القاموس، ألمحد بنإضاءة األدموس ورياضة الشموس م -6
 (.هـ6171)عبد العزيز السجلماسي الفياليل 

القول املأنوس يف صفات القاموس، حملمد سعد اهلل، طبع باهلند، عام  -5
 .هـ6587

القول املأنوس بشرح مغلق القاموس، حملمد بن حيىي املعروف ببدر الدين  -4
 .هـ971القرايف املصري، عام 

 (.هـ6146)شرح خطبة القاموس حملمد بن عبد الرؤوف املناوي   -3
 .فتح القدوس يف شرح خطبة القاموس، للسجلماسي -2
 .كتاب أيب الروح عيسى بن عبد الرحيم الكجرايت -1
 .كتاب مريزا علي الشريازي -7
 .كتاب أمحد بن مسعود احلسيين اهلركامي، من اهلند -8
من القرن الثالث عشر )دين بن حممد احلديدي األنصاري كتاب زين العاب -9

 (.اهلجري
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 (.هـ6161)كتاب عبد اهلل بن املهدي احلوايل احلمريي امللقب بالبحر  -61
 .الناموس ملال علي القاريئ -66
 .كتاب علي بن حممد معصوم احلسيين الفاسي -65
    س من اللغة، ملرتضى الزبيديالتكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب القامو  -64

 (.سبق احلديث عنه يف الباب الثاينلقد)
 (.هـ966)اإلفصاح يف زوائد القاموس على الصحاح، للسيوطي  -63
 (.هـ6118)هبجة النفوس يف احملاكمة بني الصحاح والقاموس، للقرايف  -62
الدر اللقيط يف أغالط القاموس احمليط، ملصطفى الداؤدي املعروف بداؤد زاده  -61

 (.هـ6167)
 (.هـ6147)ضي أويس بن حممد املعروف بأويسي مرج البحرين، للقا -67
 .فلك القاموس، لعبد القادر بن أمحد اليمين -68
 (.م6887/هـ 6412)اجلاسوس على القاموس، ألمحد بن فارس الشدياق  -69
 .تصحيح القاموس احمليط، ألمحد تيمور -51
 (هـ951)القول املأنوس لعبد الباسط بن خليل احلنفي  -56
 .بسعدي جليب حاشية سعد اهلل بن عيسى املعروف -55
 (.هـ6113)حاشية نور الدين علي بن غامن  املقدسي  -54

 :المختصرات
 (.هـ911)كتاب الربهان، إلبراهيم بن حممد احلليب  -6
 (.هـ6163)الناموس، ملالعلي القاريئ  -5
 .1(هـ6151)خمتصر القاموس، لعلي بن أمحد اهلييت  -4
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